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ELEKTRİK, TEHLİKELERİ, 
RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ 

(5 EMNİYET KURALI)

Elektrik Tehlikesi - 5 Emniyet Kuralı
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Elektrik Tehlikesi - Ark Koruyucu 
Donanımların Kullanımı

Devrenin Enerjisinin Tamamen 
Ve 

Her Yönden Kesilmelidir

 Tüm işlemler enerjisiz ekipmanla 

yürütülmelidir. 

 Yani söz konusu elektrik sisteminde hiçbir 

güç kaynağı bulunmamalıdır, Bu tam 

güvenliği sağlamanın tek yoludur.

 Enerjinin her yönden kesilmesi çok önemlidir. 

 Jeneratör ile senkron çalışan sistemlere ve 

ring hatların olduğu tesislerde dikkat 

edilmelidir. 
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Devrenin Enerjisinin Tamamen Ve 
Her Yönden Kesilmelidir

 Çekmeceli kabinler, ayırıcılar, 

devre kesici anahtarlar, sigorta 

kesici anahtarlar, geri çekilebilir.

 Kompanzasyon enerji kesintisi 

sonrası deşarj süresi dikkate 

alınmalıdır.

1

Tekrar Kapaya Karşı Önlem Alınır2

• Enerjisi kesilmiş olan şalterin veya hücrenin fiziksel olarak kilitlenmesi, kilit 

anahtarı sorumlu kişide olması ve uyarıcı kart asılması enerji vermeyi 

önleyicidir. 

• Her hücre ve şalter tipi fiziksel olarak kilitlenebilmektedir. 

• Bu madde çok önemli olmakla beraber elektrik kazalarının çoğu bu 

maddenin tam olarak uygulanmamasında veya atlanmasında 

meydana gelmektedir 
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Gerilim Olmadığının 
Doğrulanması

 Gerilim olmadığına emin olunmalıdır. 

 Bu kontrol mutlaka kalibrasyonu yapılmış izoleli ölçü aletleri ve test 

butonu çalıştığına emin olunan voltaj detektörü ile yapılmalıdır 

 1000 V’a kadar kontrol ölçü aletleri ile 1000 V daha yüksek gerilimlerde 

kontrolü teleskopik (isteka tipi) kontrol dedektörleri kullanılmalıdır

 Endüksiyonun yoğun olduğu yerlerde endüksiyon gerilimi gösteren voltaj 

detektörleri kullanmalıdır

 Operatör tesisatın elektrik yüklü olduğunu varsayarak, buna uygun 

hazırlanmalıdır. Koruyucu kask, yüz siperi, eldivenler, iş tulumu ve yalıtkan 

döşemeler.
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Gerilim Olmadığının Doğrulanması3
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Gerilim Olmadığının 
Doğrulanması

3

Topraklama Ve Kısa- Devreleme

 Topraklama ve kısa devre teçhizatı veya cihazları ilk olarak topraklama 

noktasına bağlanmalı ve daha sonra topraklanacak bileşene bağlanmalıdır.

 Topraklama ve kısa devre teçhizatı veya cihazları mümkün olduğunda 

çalışma alanından görünebilir olmalıdır. 

 Yüksek gerilimin (>1000) bulunduğu kablolarda kapasitif yük dikkate alınarak 

topraklama ve kısa devre yapılmalıdır.
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Topraklama ve Kısa Devreleme4

Çalışma Mahallerine Yakın Ve Bitişik Olan 

Gerilimler Altındaki Kısımların Yalıtılması Ve 

Korunması
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Çalışma Mahallerine Yakın Ve Bitişik 

Olan Gerilimler Altındaki Kısımların 

Yalıtılması Ve Korunması

5

• Gerilimsiz yapılamayan çalışmalarda çevresindeki bir elektrik tesislerinin

bölümleri varsa bu durumda özel ilave ön tedbirler gereklidir ve enerjili

bölümlerin çevresinde çalışmada belirtildiği gibi iş başlamadan önce
uygulanmalıdır.

• Elektrik akımının havanın nem değeri göre değişen bir atlama mesafesi

bulunmaktadır.

• Yağmurlu havalarda enerjili açık şalt tesislerinde ve havai hattın

bulunduğu tesislerde çalışma yapılmamalıdır.

Elektrik Tehlikesi – Seyyar 
Elektrik Panosu 

• 30 mA kaçak akım rölesi olmalıdır.

– Kaçak akım rölesi hatta gelen ve çıkan 

akım arasında tehlike oluşturacak bir fark 

durumunda devreyi keserek koruma sağlar”

• Yerden izole olmalıdır

• “Dikkat Elektrik Tehlikesi” uyarıcı yazı olmalıdır

• Panel topraklaması bulunmalı ve toprak hattı 

bağlı olmalıdır

• Kilitlenebilir olmalı ve sadece sorumlu personel 

tarafından açılmalıdır.

• Islak zemin alanlardan uzak tutulmalıdır


